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REZUMAT. Studiul incidenţei râiei psoroptice la iepurele de casă, efectuat in localitatea Şimleul 
Silvaniei pe un efectiv de 112 iepuri (78 adulţi şi 34 tineret), evidenţiază o extensivitate a 
parazitismului de 33% (41% adulţi şi 14,7% tineret) iar intensitatea acestuia prezintă variaţii 
corelate cu categoria de vârstă şi anume la adulţi domină infestaţia medie (40,6%) din cazurile 
depistate pozitive,iar la tineret domină infestaţie masivă (40,0) din cazurile pozitive. 
Eficacitatea produsului Romavermectină B1 la tratamentul râiei auriculare la iepuri, aplicată 
prin metoda spot-on este bună cu o reducere semnificativă a încărcăturii parazitare din 
preparatele microscopice examinate, în ziua 21 postterapeutic (între 0-7 paraziţi/preparat 
microscopic) faţă de ziua iniţială a experimentului (intre 76-247 paraziţi /preparat microscopic. 
 

 

Scopul lucrării  

Râile la animale sunt acarioze cutanate, cu o 

mare contagiozitate şi produc la iepuri pierderi 

economice deosebite.  

În lucrarea de faţă ne-am propus un studiu al 

incidenţei râiei psoroptice la iepurele de casă şi 

valoarea terapeutică a produsului 

Romavermectină B1 în tratamentul acestei 

acarioze.  

S-a urmărit:   

 Tipul manifestărilor anatomo-clinice la 

animalele suspecte de boală. 

 Valoarea examenului microscopic în 

precizarea diagnosticului de râie 

auriculară. 

 Incidenţa râiei auriculare la iepuri pe 

structuri de vârstă (adulţi şi tineret), 

precum şi gradul de intensitate a 

parazitismului. 

 Valoarea terapeutică a produsului 

Romavermectin B1 (Romvac Bucureşti) 

aplicat prin metoda „spot-on“ (metodă 

percutanată). 

Materiale şi metode 

Investigaţiile de diagnostic anatomo-clinice, 

microscopice şi terapeutice s-au efectuat pe 

populaţii de iepuri de casă, de rase diferite 

(Uriaşul Belgian, Chinchila) crescuţi în sistem 

tradiţional, gospodăresc. 

Furajarea efectivelor de iepuri existente este 

extrem de variată, corelată cu posibilităţile 

proprietarilor şi constă în administrarea furajelor 

fibroase (predominând fânul, îndeosebi cel de 

ierburi, mai puţin cel de leguminoase), apoi 

administrarea de suculente (cartofi, coji de 

cartofi, morcovi, sfeclă furajeră, ş.a.) şi 

cocentrate (tărâţe de grâu, secară, orz, porumb). 

Cercetările s-au derulat în perioada ianuarie-

februarie 2003, pe un efectiv de 112 iepuri de 

casă, din care: 

 78 iepuri adulţi peste vârsta de 1 an 

 34 tineret în vârstă de la 4-12 luni,  

S-a efectuat un studiu anatomo-clinic al 

întregului efectiv leporin, urmărindu-se prezenţa 

leziunilor auriculare, caracterul acestora şi tipul 

manifestărilor clinice. 
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De la animalele suspecte de râie auriculară s-au 

recoltat cruste prin raclare din zonele auriculare 

lezionate. 

Tehnica obţinerii preparatelor microscopice 

Crustele recoltate, cu ajutorul unei pense 

anatomice sterile, se omogenizează bine cu 

lactofenol, se lasă în repaos aproximativ 30 

minute pentru clarificare, iar apoi se efectuează 

preparate microscopice între lame şi lamele. 

Preparatele microscopice astfel obţinute se 

examinează la microscopul optic, cu obiectivul 

10x.  

Intensivitatea parazitismului s-a stabilit prin 

numărarea numărului total de sarcopţi din 

preparat, apreciind ca: 

 infestaţie masivă: peste 10 sarcopţi/preparat 

 infestaţie medie: între 5-10 sarcopţi/preparat 

 infestaţie slabă: pînă la 5 sarcopţi/preparat 

Animalele diagnosticate pozitiv cu râie 

auriculară au fost tratate cu avermectină 

(Romavermectin B1, produs indigen) utilizând 

metoda spot-on.  

Tehnica metodei spot-on 

Această metodă constă în aplicarea direct pe 

piele (percutanat) a produsului medicamentos, cu 

ajutorul unei pipete în cantităţi de 1-2 picături. 

Soluţia medicamentoasă de avermectină fiind 

uleioasă, se absoarbe prin piele astfel că 

substanţa activă (avermectina) pătrunde în 

circulaţie.  

Administrarea spot-on sau percutanată a 

produsului medicamentos utilizat se repetă la 7 

zile de la primul tratament. 

Pentru a urmări eficacitatea soluţiei 

medicamentoase utilizate în combaterea râiei 

auriculare s-au prelevat probe de raclat auricular 

de la 5 iepuri cu forme grave de râie, în 

dinamică, în ziua 0 (iniţială) şi zilele 14 respectiv 

21 posterapeutic. S-au efectuat preparate 

microscopice şi s-a evaluat eficacitatea 

terapeutică a Romavermectină B1 prin 

numărarea aproximativă a tuturor psoropţilor 

prezenţi într-un preparat. 

Rezultate şi discuţii 

În urma examinărilor clinice, la cei 112 iepuri de 

casă s-au constatat următoarele tulburări ale stării 

generale: la un număr de 37 animale (33% din 

efectivul controlat) s-au observat leziuni 

crustoase auriculare (otită crustoasă), cu grade 

diferite de extindere. Aceste leziuni crustoase au 

un caracter pruriginos, cu grataj în funcţie de 

gravitatea leziunilor precum şi prezenţa de 

tulburări nervoase (poziţii anormale a capului de 

regulă către urechea afectată a urechilor, mers în 

manej, torticolis, inposibilitatea de hrănire). 

Aceste fenomene sunt prezentate în Tabelul 1. 

 

 
Tabel 1 

Valoarea examenului anatomo-clinic în râia auriculară la iepure 

 

 

 

Categoria 

 

 

 

Efectiv 

Total 

 

Animale 

cu ma- 

nifestări 

clinice 

Tipul manifestărilor anatomo-clinice 

Cruste Prurit Grataj Tulburări 

nervoase 

Nr. % Cap. % Cap. % Cap. % Cap. % 

Tineret 34 5 14,7 5 100 3 60 3 60 1 20 

Adulţi 78 32 41,0 32 100 24 75 24 75 9 28 

Total 112 37 33,0 37 100 7 72,9 27 72,9 10 27,0 

 

Din datele prezentate în Tabelul 1 se observă că 

din cele 112 animale examinate, un număr de 37 

au prezentat manifestări anatomo-clinice 

specifice râiei auriculare, cu variaţii 

semnificative pe cele două categorii de vârstă 
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(14,7% la tineret leporin faţă de 41% la iepurii 

adulţi). 

Extensivitatea parazitismului cu Psoroptes 

communis, var. cuniculi, prin examene 

microscopice este redată în Tabelul 2. 

După cum reiese din datele prezentate în Tabelul 

2, incidenţa râiei auriculare la iepurele de casă, 

crescut în sistem tradiţional, gospodăresc 

prezintă variaţii semnificative în funcţie de 

categoria de vârstă. Astfel, la tineret, râia 

auriculară s-a diagnosticat la 5 animale din cele 

34 examinate (14,7%) comparativ cu iepurii 

adulţi, 32 animale din 78 examinate (41,0%). 

Intensitatea infestaţiei cu Psoroptes communis, 

var. cuniculi este prezentată în Tabelul 3. 

 
Tabel 2 

Extensivitatea parazitismului cu Psoroptes communis, var. cuniculi la iepurii de casă 

 

 

Categorie 

 

Nr. animale 

Din care 

Pozitiv % 

Tineret 34 5 14,7 

Adulţi 78 32 41,0 

Total 112 37 33,0 

 
Tabel 3 

Intensitatea infestaţiei cu Psoroptes communis, var. cuniculi la iepurele de casă 

 

 

 

Categoria 

 

 

Efectiv 

total 

 

 

D.c. 

pozitiv 

Intensitatea Psoropţilor 

Inf.masivă Inf.medie Inf.slabă 

Cap. % Cap. % Cap. % 

Tineret 34 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 

Adulţi 78 32 11 34,3 13 40,6 8 25,0 

Total 112 37 13 35,1 14 37,8 10 27,0 

 

 

 

Prin interpretarea datelor obţinute şi prezentate în 

Tabelul 3 apar diferenţe privind gradul de 

intensitate al parazitismului, acesta fiind corelat 

cu categoria de vârstă. Astfel, la tineretul leprin 

intensitatea parazitismului variază de la 20% 

(infestaţie medie) la 40% (cu infestaţie masivă şi 

slabă). În schimb la iepurii adulţi, acesta variază 

de la 25% (infestaţie slabă) la 34,3% (infestaţie 

masivă), respectiv 40,6% (infestaţie medie). 

Corelând nivelul intensităţii parazitismului cu 

tabloul anatomo-clinic, în urma cercetărilor 

efectuate am constatat că, gravitatea tabloului 

anatomo-clinic este corelată cu intensivitatea 

parazitismului (cu cât numărul de paraziţi în 

diferite stadii evolutive este mai mare cu atât şi 

manifestările clinice şi lezionale sunt mai grave. 

Eficacitatea produsului medicamentos utilizat 

(Romavermectin B1) în combaterea râiei 

auriculare la iepurile de casă este prezentată în 

Tabelul 4. 
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Tabel 4 

Eficacitatea produsului Romavermectin B1 în tratamentul râiei auriculare la iepuri 

 

Probă 

animal 

Nivelul infestaţiei posterapeutic (Nr. Paraziţi/preparat) 

Ziua 0 Ziua 14 Ziua 21 

I 247 46 5 

II 89 11 0 

III 191 76 3 

IV 121 64 7 

V 76 18 0 

 

  

După cum reiese din tabelul prezentat anterior se 

observă o reducere semnificativă a încărcăturii 

parazitare în ziua 14 şi mai ales ziua 21. 

Concluzii 

Investigaţiile întreprinse în localitatea Şimleu 

Silvaniei, jud. Sălaj pe un efectiv de 112 iepuri 

de casă din gospodăriile populaţiei privind 

posibilităţile de diagnostic anatomo-clinic şi 

microscopic a râiei auriculare precum şi 

eficacitatea produsului Romavermectin B1 

administrat direct pe pielea conchiei auriculare 

(metoda spot-on), în combaterea acestei forme de 

râie, au relevat următoarele. 

 În urma examinărilor clinice a celor 112 

iepuri de casă, la un număr de 37 animale 

(33%) apar leziuni crustoase auriculare 

(otite externe crustoase), cu caracter 

pruriginos şi grataj intens în cea mai mare 

parte. Din totalul animalelor cu leziuni 

crustoase 27,0% prezintă tulburări 

nervoase în diferite grade evolutive. 

 Extensivitatea râiei auriculare la iepurele 

de casă prezintă variaţii semnificative în 

funcţie de categoria de vârstă şi anume la 

tineret avem doar 14,7% extensivitate 

comparativ cu adulţii, 41%. 

 Nivelul infestaţiei cu Psoroptes communis, 

var. cuniculi prezintă de asemenea variaţii 

corelate cu categoria de vârstă. La tineretul 

leporin 20% prezintă infestaţie medie şi 

40% infestaţie slabă şi masivă iar la iepurii 

adulţi, 25% prezintă infestaţie slabă, 

34,3% infestaţie masivă şi 40,6% infestaţie 

medie. 

 Eficacitatea produsului medicamentos 

Romavermectin B1 (indigen) în 

combaterea râiei auriculare la iepurele de 

casă este foarte bună iar utilizarea metodei 

spot-on de aplicare este extrem de 

convenabilă. 

SUMMARY 

Incidence of psoroptical scab in rabbit 
and therapentical value of 
Romavermectin B1 product (spot-on 
method) 

Study of proroptic scab incidence in rabbit 
was performed in Simleul-Silvaniei on 112 
rabbits (78 adults and 34 young individuals) 
emphasizes a bigher parazitism of 33% 
(41% in adults and 14,7% youngs) its 
intensity exhibit variations correlated to age 
a category, meaning middle infectation in 
adults – 40,6% of cases found pozitive, and 
masive infectation in youngs – 40% of 
pozitive cases. 

Efficacy of product Romavermectin B1 
treatment of auricular scabia in rabbits 
appleid using the spot-on method, is good, it 
determines a significant decrease of 
parasitar charge from examined microscopic 
preparates. in the 21 st day post 
therapeutically (between 0-7 
parasits/microscopic preparate) as 
compared for initial day of experiment 
(between 76-247 parasits/microscopic 
preparate. 
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